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شهــای بــی وقفــه مــا بــرای ارج نهــادن بــه اعتمــاد شــما و خلــق
قريــب بــه ده ســال از تال 
یݡگــذرد؛ و امروز با داشــتن تیمی ݡكارآزمــوده و بݡكارݡگيری فنآور یهای
آ ثــاری مانــدگار م 
روز دنيــا ،بــه ســوی آينــدهای بهتــر قــدم بــر مــی داریــم.

ݫ ݕحــــرا دبیرخانه الکترونیک همایش؟
ویــژگیهـای ســامــانــه مــدیــر یــت هــمایش در یـک نــگاه
سامانه دبیرخانه الکترونیک همایش ،نرم افزاری تحت وب است که با ایجاد یک وبسایت کلیه نیازهای
مرتبط با برگزاری یک کنفرانس علمی یا جشنواره را برای برگزارکننده به صورت آنالین فراهم میکند.

طراحݡی وب سایتـ ــݡی زیبا ،ارتباط
بهتر با خ
م�اطبان و سادگی
در استفاده

مناسب برای کنگرهها،
کنفرانسهای علمی،
سمینارها و جشنواره ها

قابلیت نصب و راهاندازی بر
روی سرورهای اختصاصی
م�موعه شما
ج

قابلیت پشتیبانی از چندین
زبان خ
م�تلف

تعریف و انتخاب پوسته
گرافیکی به ازای هر همایش

بســایت و برگــزاری همزمــان چنــد همایــش بــا تفکیــک
ایجــاد و 
ســطوح دسترســی مدیریتــی هــر دبیرخانه

تعریــف هزینــه هــا و بســته هــای خدماتــی و امــکان اتصــال بــه
درگاه پرداخــت آنالین

تعر یــف و انتخــاب پوســتهی گرافیکــی ،آدرس اختصاصــی،
محورهــای همایــش و نــوع آ ثــار بــرای هــر محــور

دریافــت و ثبــت الکترونیکــی آ ثــار (مقــاالت) و امــکان ویرایــش
اطالعــات آ ثــار توســط ارســال کننــده اثــر

معرفــی ،اطالعرســانی و انتشــار فراخــوان دریافــت آ ثــار توســط
ایمیــل و sms

داوری الکترونیکــی آثــار (مقــاالت) توســط هیــات هــای داوری و
همچنیــن تخصیــص دســتی و خــودکار مقــاالت بــه داوران

ثبت نام آنالین از متقاضیان شرکت در همایش

صدور آنالین گواهینامهها و کارت شرکتکنندگان
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ویـژݡگیهای فنݡی
پنلمدیریتیبهزبانفارسیوکاربرپسند

انعطافپذیری و توسعهپذیری سیستم به منظور
یکپارچهسازی با نیازهای جدید

طراحیتجربهیکاربریسادهوسریعبرایاستفادۀعموم
بدوننیازبهداشتندانشتخصصیبرایاستفادهازسیستم

امنیت در تبادل اطالعات و رمز گذاری اطالعات مهم هنگام
ذخیرهسازی در بانک اطالعاتی

پیادهسازی برنامههای اندروید و  iOSبه منظور
دستیابی به کارایی و کیفیت باال

رابط کاربری کاربرپسند مطابق با استانداردهای روز
امکانراهاندازیبررویسرورهایاختصــاصــݡیمجـمـوعـ ــهشمــا

امکان تهیه نسخه پشتیبان از طریق پنل مدیریتی سیستم

استانداردسازی متون بر اساس دستور زبان فارسی

ثبت کلیه رویدادها و فعالیتها کاربران سیستم

روش طراحݡی ،توݡسعه و پیادهݡسازی
مبتنݡی بر تکنولوژی  .Net Framework 4.5و زبان
برنامهنویسݡی  C#با معماری چندالیه

طراحݡی رابط کاربری بر مبنای استانداردهای  W3Cو
استفاده از الگوهای  CSS3وHTML5

پایگاه داده قدرتمند MSSQL Server 2012

استفاده از فریمورکBootstrap3.0

طراحݡی هسته مرکزی چندزبانه

طراحݡی واکنشگرا ()Responsive Design

استفاده از تکنولوژی  Ajaxو کتابخانۀ  Queryبا توجه به نیاز

استفاده از بازنویسݡی آدرسها ()URL Rewriteing

پاسخگویی نرمافزار در مرورگرهای مختلف

استفاده از مدیریت فایل پیشرفته

استفاده از تکنولوژی ارتقاء وب و بهینهسازی وبسایت

استفاده از ویرایشگر متن CKEditorو نرم افزار «ویراستیار»

5

بستهها و ویژگ ـݡیها

تنوعویژگیهاوتعرفههایسامانههمایشبراساسنیاز شما
ویژگیهایپیشفرض

ثبت نام از متقاضیان

ارسال آثار

ثبتنام از متقاضیان شرکت در همایش
قابلیت سفارشیسازی آیتمهای فرم ثبتنام
امکان تعریف گروههای ثبتنامی
(مثال :دانشجو ،هیات علمی ،آزاد)
فعال یا غیر فعال سازی ثبتنام
امکان ثبتنام گروهی توسط مدیر همایش
عدم نیاز به ثبتنام مجدد برای شرکت در چند همایش
م ثبت نام
طراحی زیبا و استفاده ساده برای تکمیل فر 
مدیریت شرکتکنندگان و تهیه گزارشهایی متنوع

تعیینمحورهاوموضوعاتجهتدستهبندیآثارارسالی
امکان تعریف نوع مدیای اثر (متنی ،تصویری عکس،
ویدئو و  )zipبه تفکیک هر موضوع
تعیین محدودیت ارسال و امکان ویرایش یا حذف اثر
مدیریت بر روی آثار ارسالی و تهیه گزارشهایی متنوع
امکان دانلود مجموعه ای فایل آثار در قالب فایل zip
امکان پیشنمایش فایل به ارسالکننده اثر
امکان فعال یا غیرفعالسازی آیتمهای فرم ثبت اثر
شامل :فایل دوم ،تاریخ خلق اثر ،چکیده (معرفی) اثر،
همکاران در تولید اثر و نحوه ارائه

داوری آنالین

سیستم ثبت سفارش و پرداخت

سیستم صدور گواهینامه و کارت

ثبتنام داور توسط مدیر سامانه
تخصیص موردی یا اتوماتیک آثار به داوران
گزارش آثار بر اساس وضعیت داوری
قابلیت ورود داور و نمایش آثار بر اساس وضعیت
(داوری شده یا داوری نشده)
قابلیت طراحی فرم داوری توسط مدیر سایت
امکان ثبت نمره و توضیحات توسط داور
امکانارسالیکاثربهچندداورومحاسبهمیانگیننمره

امکان تعریف هزینههای شرکت در همایش
امکان تعریف بستههای خدماتی برای شرکتکنندگان
امکاناعمالتخفیفبرایگروههایاز پیشتعیینشده
امکانسفارشبستههایخدماتیوصدورصورتحساب
امکان پرداخت صورتحساب به صورت آنالین یا ثبت
فیش بانکی و اتصال سامانه به درگاههای پرداخت
آنالین بانک سامان ،ملت و پارسیان
مدیریت و گزارش گیری از سفارشات و پرداخت ها

ایجاد همایش ،سمینار یا کنفرانس جدید
(با امکان آرشیو همایش های گذشته)
تعریف شناسه برای آدرس دهی مستقیم
(مثال)www.domain.com/conf1 :
مدیریت منو و صفحات سایت
اطالعرسانی رویدادها و اخبار
تعریف و درج نام و نشانه حامیان و برگزارکنندگان
ارسال پیامکوتاه و ایمیل برای رخدادهای از پیش
تعریف شده و امکان ویرایش متون ارسالی
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قابلیتطراحیقالببرایگواهینامههاوکارتها
نمایشمستنداتصادرشدهبراساسوضعیتکاربر
تبدیلآنالینمستنداتصادرهدرقالبفایلpdf
قابلیتتهیهنسخهچاپیبرایمدیرجهتچاپگواهی
نامهها

نسخهݡساده

نسخهجامع

(قیمتها به تومان میباشد)

(قیمتها به تومان میباشد)

850.000

4.500.000

تکهمایش

سامانه با ویژگیهای پیشفرض

ورود اطالعات اولیه

چندهمایش

(برای همایش نخست)

ثبت نام از متقاضیان

350.000

1.500.000

ارسال آثار

350.000

1.500.000

داوری آنالین

350.000

1.500.000

سیستم ثبت سفارش و پرداخت

600.000

2.500.000

سیستم صدور گواهینامه و کارت

350.000

1.500.000

سیستم نمایشگاهی و رزرو غرفه

600.000

2.500.000

ارسال ایمیل و SMS
یکپارچهسازیباسایرسامانهها

خدمات جانبی رایگان

(یکساله)

پشتیبانی ،آموزش و بروزرسانی

افزودن هر زبان

(عالوه بر فارسی)

طراحی قالباختصاصی
قیمت

(با کلیه امکانات ،تک زبانه و قالب عمومی)

کلیه قیمت ها به تومان می باشد و  %9مالیات بر ارزش

میزبانی وب  1000Mbو ثبت دامنه ir
پنل  SMSبه همراه خط و  1000پیامک

میزبانی وب  5000Mbو ثبت دامنه ir
پنل  SMSبه همراه خط و  5000پیامک

تا پایان همایش (حداکثر  12ماه)

سه دوره همایش (حداکثر  12ماه)

 %20مجموع سفارش

 %20مجموع سفارش

 %25مجموع سفارش

 %25مجموع سفارش

3.450.000

15.500.000

افزوده به فاکتور نهایی افزوده خواهد شد.
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خدمات پس از فروش
آموزش ،پشتیبانݡی و بروزرسانݡی

آموزش

پشتیبانی و بروزرسانی

خدمات پشتیبانی و توسعه

یکــی از مهمترین شــرایط موفقیت در بهره بــرداری از یک
سیســتم نــرم افــزاری ،آمــوزش موثــر و کارآمــد کاربــران
مــی باشــد .پــس از بارگــذاری نهایــی وب ســایت ،جهت
مدیریــت محتــوا و مدیریــت دبیرخانــه همایــش ،بــه
افــرادی توســط مجــری معرفــی مــی گردنــد آمــوزش هــای
الزم داده خواهــد شــد.
ایــن جلســه آموزشــی بــه صــورت رایــگان و حضــوری در
محــل شــرکت ترنــج نــت بــه مــدت  2ســاعت خواهــد
بــود.
بــا توجــه بــه درخواســت کارفرمــا امــکان افزودن شــرایط
دیگــری بــرای آمــوزش سیســتم وجــود دارد.
کارفرمایــان محترمــی کــه امــکان مراجعــه بــه محــل
شــرکت را ندارنــد میتواننــد بــه صــورت تلفنــی از
خدمــات آمــوزش رایــگان براســاس شــرایط فــوق الذکــر
بهر همندشــوند.
آموزش کاربران جدید و یا درخواست کارفرما برای
افزایش ساعات آموزشی بر اساس نفر/ساعتی:
 35.000تومان محاسبه خواهد شد
در صورتی که آموزش در محل کارفرما و در تهران باشد
مبلغ  75،000تومان بابت ایاب ذهاب اضافه خواهد
شد.

ایــن ســامانه بــا توجــه بــه نــوع بســته خریــداری شــده از
خدماتپشتیبانیرایگانبرخوردار است .اینخدماتبه
شــرح زیــر مــی باشــد:
ارتقــای نــرم افــزار بــه آخریــن نســخه منتشــر شــده در
طــول مــدت پشــتیبانی (در صــورت نیــاز).
آمــاده ســازی اولیــه سیســتم جهــت بهــره بــرداری بــرای
همایش/کنفرانــس جدیــد.
پاســخ گویــی بــه ســواالت و مشــکالت احتمالــی کــه
بــه صــورت ارســال درخواســت در ســامانه ارتبــاط بــا
مشــتریان ثبت می گردد و پشــتیبانی تلفنی در ســاعات
اداری
رفــع هــر گونــه خطــای درونــی نــرم افــزار کــه احیانــا در
طــول دوره تســت و توســعه ،از نظــر دور مانــده اســت.
رفــع مشــکالت مربــوط بــه  Performanceسیســتم کــه
بــا حجــم بیشــتر اطالعــات بــروز مــی کنــد.
رفــع هرگونــه مشــکالت امنیتــی در نــرم افــزار کــه ممکــن
اســت پــس از اســتقرار تشــخیص داده شــود.
تهیــه نســخه پشــتیبان از کلیــه اطالعــات وب ســایت
شــامل فایــل هــا و بانــک اطالعاتــی بــه صــورت روزانــه
و بازیابــی اطالعــات در مواقــع بــروز حادثــه( .در صورتــی
کــه بــر روی ســرورهای ترنــج نــت میزبانــی شــده باشــد)

در صورتــی کــه قــرارداد پشــتیبانی فــی مابیــن وجــود
نداشــته باشــد و یــا خدماتــی خــارج از مــوارد بنــد قبلــی
مدنظــر باشــد ،بــر اســاس جــدول تعرفه ای زیــر خدمات
پشــتیبانی ارائــه خواهــد شــد:
آمــوزش کاربــران جدیــد بــه صــورت ســاعتی و بر اســاس
ســاعتی  35.000تومــان محاســبه و دریافــت خواهــد
شــد .در صورتــی کــه آمــوزش در محــل کارفرمــا و در
تهــران باشــد مبلــغ  75،000تومــان اضافه خواهد شــد
توســعه ،تغییــر و اصــاح در بخــش هــای مختلــف وب
ســایت (برنامــه نویســی و طراحــی گرافیــک)  -نفــر
ســاعتی  35.000تومــان و حداقــل زمــان  1ســاعت مــی
باشــد.
تهیــه نســخه پشــتیبان بــه ازای هــر  Mb 1000اطالعــات
 25.000تومــان محاســبه خواهــد شــد
بازیابــی سیســتم در مــوارد بــروز حادثه به ازای هــر 1000
 Mbاطالعــات  25.000تومان
بروزرســانی ســامانه وب ســایت نفرســاعتی 85.000
تومــان
ورود و یا ویرایش اطالعات نفرساعتی  25.000تومان
تعرفــه هــای اعالمــی فــوق الذکــر تــا پایــان ســال 95
اعتبــار دارنــد.

8

مالحظات و توضیحات تکمیلی
در صورتــی کــه ایــن شــرکت تامیــن کننــده خدمــات
میزبانــی وب و دامنــه اســت ،هزینــه هــای ســالیانه
مربــوط بــه تمدیــد میزبانــی وب و ثبــت دامنــه جــدای از
خدمــات پشــتیبانی خواهــد بــود و بســته بــه ســرویس
مــورد نیــاز طبــق تعرفــه مربوطــه محاســبه خواهــد شــد.
تغییــر در محتــوای فنــی ارائه شــده شــامل هزینــه و زمان
بنــدی انجــام کار جداگانــه میباشــد کــه بســته بــه
میــزان زمــان انجــام کار محاســبه و اعــام خواهــد شــد.
تغییــر در طراحــی قالــب وب ســایت شــامل هزینــه و
زمــان بنــدی انجــام کار جداگانــه میباشــد که بســته به
میــزان زمــان انجــام کار محاســبه و اعــام خواهــد شــد.
درخواســتهایی کــه بــه صــورت مکتــوب و از طریــق
ســامانه مشــتریان اعــام شــده باشــند قابــل پیگیــری
و پاســخ خواهنــد بــود و مــوارد فــورس مــاژور کــه بــه
صــورت تلفنــی اعــام مــی شــوند بایــد حتمــا از طریــق
ســامانه مشــتریان نیــز اعــام شــوند تــا قابل پیگیــری و
پاســخدهی باشــند.
ارســال درخواس ـتها بایــد بــه صــورت فارســی باشــد
و عنــوان درخواســت بایــد در خصــوص مشــکل شــما
باشــد.
در ارســال درخواســت در صــورت نیــاز بــه مشــخصات،
حتمــا بایســتی مشــخصات ســرویس خــود را بطــور کامــل
وارد نماییــد.

ارســال درخواســت بایــد مفیــد و مختصــر باشــد بطــوری
که دقیقا مشــکل شــما در آن مشــخص و واضح باشــد.
مــوارد پشــتیبانی کــه هزینــه آن بــه صــورت نفــر ســاعت
محاســبه مــی گــردد قبــل از انجــام کار هزینــه تقریبــی آن
اعــام مــی گــردد کــه ایــن هزینه تــا  %25قابــل افزایش
یــا کاهــش اســت.
خدمــات پشــتیبانی فقــط در صــورت تســویه حســاب
صورتحســاب هــای صــادر شــده قابــل ارائــه هســتند
شرایط مورد لزوم برای میزبانی وب:
بــرای نصــب و راه انــدازی ســامانه دبیرخانــه همایــش
الزم اســت یــک  VPS Serverیــا  Dedicated Serverبــا
حداقــل مشــخصات زیــر در اختیار مجری قــرار داده شــود.
OS: windows 2012 with Remote Desktop Access
CPU: 2 cores
RAM: 4Gb
HDD (Storage): 80Gb
Static IP: 1

درصورتــی کــه ایــن نــرم افــزار بــر روی ســرورهایی غیــر از
ســرورهای ترنــج نــت میزبانــی گــردد ،هرگونــه مشــکل و
عدم انطباق نرم افزار که منشــاء آن مربوط به ســرویس
میزبانــی باشــد ،شــامل خدمات پشــتیبانی نخواهــد بود
هزینــه هــای پیشــبینی نشــده در ایــن مــورد (از جملــه
پیکربنــدی ســرور و  )...بــر عهــده کارفرمــا میباشــد.
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منتخبی از پروژهها

همایشها و جشنوارههای برݡگزار شده تاݡکنون
کارفرما

عنوان پروژه

ݡسال اجرا

یازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه تهران

1387

دومین همایش بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی

گروه بیوتکنولوژی  -پردیس علوم

1388

دوازدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران

دانشگاه کردستان

1388

همایش طرح های اجتماعی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1389

همایش توسعه ورزش شهروندی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1389

دومین همایش  ICTروستایی

شرکت مخابرات ایران

1389

سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک

دانشگاه شیراز

1389

نخستین همایش سالمت شهری

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1389

نخستین همایش شهرداری به عنوان نهاد اجتماعی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1390

چهاردهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

1390

پانزدهمین کنگره شیمی ایران

دانشگاه بو علی سینا همدان

1390

سومین همایش  ICTروستایی

شرکت مخابرات ایران

1390

جشنواره پوستر خلیج فارس

دبیرخانه جشنواره

1390

همایش ملی تفریحات ورزشی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1390

جشنواره عکس های برتر ایران ۹۰

دوربین.نت

1390

یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

انجمن ایمونولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

1391
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معاونت اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران

کارفرما

عنوان پروژه

ݡسال اجرا

پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

پردیس علوم دانشگاه تهران

1391

کنگره بین المللی امام علی النقی علیه السالم

هیات الرضا

1391

همایش ملی تحوالت سبک زندگی در ایران

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1391

شانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

دانشگاه مازندران

1391

بیستمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

1391

همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1392

بیست و یکمین سمینار شیمی آلی ایران

دانشگاه ایالم

1392

همایش علمی حکمروایی خوب شهری

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1392

دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

1392

شانزدهمین سمینار شیمی معدنی ایران

دانشگاه بوعلی سینا همدان

1392

سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی

1393

جشنواره فیلم های موبایلی «گزارش یک نگرانی»

فرهنگسرای رسانه

1393

هشتمین جشنواره بین المللی شعر یار و یادگار

موسسه تنظیم و نشر آثار امام (س)

1393

همایش علمی شهر و زندگی روزمره

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

1393

جشنواره فیلم و عکس «سی و شش»

فرهنگسرای رسانه

1393

همایش پایداری خانواده؛ تعالی جامعه

دانشگاه الزهرا (س)  -جهاد دانشگاهی

1393
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کارفرما

ݡسال اجرا

عنوان پروژه
جشنواره فیلم نهال

دانشگاه هنر

1394

اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

1394

همایش ملی شناورهای تندرو

انجمن علمی پژوهشی دریایی

1394

سیزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1394

بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1395

اولین همایش ملی بانکداری و محیط زیست

دانشگاه علمی کاربردی بانک تجارت

1395

همایش بهبود در سیستم های مدیریت شهری

معاونت اجتماعی شهرداری تهران

1395

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1396

12

